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Årsmötesprotokoll - Föreningen Lästringebygden 
2017-03-11 
Folkets Hus ”Lådan” 
 
 
 
1. Mötets öppnande: Alla hälsades välkomna av Curt Ohlson. 
 
2. Upprop och fastställande av röstlängd: Noterades att 16 medlemmar var närvarande. 
 
3. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet: Till 
justerare tillika rösträknare valdes Kristine Lagzda Haapanen och Tyge Mölgård. 
 
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande: Årsmötet konstaterade att kallelse har skett i laga 
ordning. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Årsmötet valde Curt Ohlson till mötesordförande 
och Karin Nyström till mötessekreterare. 
 
6. Fastställande av dagordning: Årsmötet fastställde dagordningen. 
 
7. Föredragande av verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelsen föredrogs i korta drag. Varje 
medlem fick läsa igenom den mer ingående på egen hand och slutligen godkändes den. 
 
8. Föredragande av revisionsberättelse: Revisor har inte funnits under året. Leif Ulfström, 
tillförordnad revisor, gick igenom räkenskaperna för 2016 och läste upp sitt utlåtande (se bilaga). 
 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om ekonomiska dispositioner:  
Det beslutades att årets vinst överförs till nästa år. 
 
Styrelsen tar fram en kassör. Om det visar sig att ingen i styrelsen vill/kan åta sig uppdraget, kommer 
kassörsuppdraget att hyras in för 999 kr/år. 
 
Arvode för styrelsemedlemmar: 0 kr. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under revisionsperioden: Årsmötet beslutade att ge 
styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
11. Föredragande av verksamhetsplan 2017: Mötesordförande gick kort igenom verksamhetsplanen 
för 2017. Godkändes. 
 
12. Fastställande av medlemsavgifter för 2017: Ingen ändring (110 kr för huvudmedlem och 60 kr 
för familjemedlem).  
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13. Val 
a) Ordförande 1 år:  Angelica Klavbäck  omval  1 år
  
b) Fyra ordinarie ledamöter 2 år: Curt Ohlsson   kvarstår 1 år 
      Tyge Mölgård   kvarstår 1 år 
      Christian Klavbäck  kvarstår 1 år 
      Helena Persson  omval 2 år 
      
c) Ledamöter/suppleanter: Caroline Rydell (ej närvarande vid årsmötet), Tiina 

Agerstig, Ingrid Bergentoft, Kristine Lagzda Haapanen och 
Karin Nyström.  
Nya styrelsen kommer vid det konstituerande 
styrelsemötet att dela upp och fastställa uppgifterna för 
de invalda. 
 

Avgår från styrelsen gör Agneta Sundin, Björn Tellstedt och Kristina Ulfström. Tack för all energi och 
allt jobb ni har lagt ner! 
 
d) Två ordinarie revisorer 1 år: Leif Ulfström och Björn Adamsson. 
 
 
e) En revisorsuppleant 1 år:  Det fanns ingen att tillgå. 
 
f) Tre ledamöter till valberedningen varav en är sammankallande: Vi bordlade frågan. Styrelsen 
försöker finna en valberedning.  
 
14. Fastställande av miljöplan: Miljöplanen gicks igenom och godkändes. En miljöansvarig kommer 
att utses av styrelsen vid nästa styrelsemöte.  
 
15. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner. 
 
16. Övriga frågor:  
 
Förslag är att det köps in ett bokföringsprogram och att det finns en överlämning från tidigare kassör 
till den nya. Styrelsen tar med sig detta till nästa styrelsemöte. 
 
Förslag till nästa år är att digitalisera samtliga underlag till nästa årsmöte, för att spara papper, träd 
och pengar. 
 
Nyköpings Gästabud har i år 700-årsjubileum. Detta har resulterat i att Tystbergabygdens gästabud 
har sökt pengar (40 000 kr) för sex evenemang som är planerade runt om i Tystbergabygden. 
 
På www.lastringebygden.se samt på Lästringes facebooksida, läggs evenemang upp för 2017. 
 
17. Årsmötets avslutande: Mötesordförande Curt Ohlson tackade årsmötesdeltagarna för visat 
intresse och hoppas att 2017 blir ett bra år för föreningen samt förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lastringebygden.se/
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___________________________  ___________________________ 

Curt Ohlson    Karin Nyström  
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Kristine Lagzda Haapanen   Tyge Mölgård   
Justerare    Justerare 


